04/08/2016

ב"ה כ"ט תמוז תשע

מסעי
חסרון בית המקדש-
ימי תשעת הימים מזמנים לנו מחשבה על משמעות המקדש או יותר נכון משמעות חסרונו בתקופתנו.
בית המקדש מסמל עבורנו מציאות בה נוכחותו של הקב"ה מורגשת יותר .מושג של השראת שכינה-נוכח.
כל העולם הדתי פחות וירטואלי עבורנו .יש סנהדרין ,אותה קבוצת חכמים מיוחדת ומרוממת הנותנת תחושה שדבר ה'
נוכח ומורגש .לאנשים מיוחדים מציאות זו מתחברת עם מושג של נבואה .יחד עם זאת ,מעבר למושגי הקרבנות,
מתעוררות בנו מחשבות אחרות .ככל שעבודת ה' מוחשית יותר ,היא נותנת הרגשה של הגשמה ,של מקומיות .אנחנו
מחפשים קשר עם הקב"ה ,מעבר למוחש ,רחוק ומרומם.
ַש ֶּׁקר וְ ַקטֵ ר לַבָ עַ ל וְ הָ ֹלְך ַאחֲ ֵרי
זכורות לנו נבואות הנביאים מימי הבית שביטאו זאת ,כדברי ירמיהו " -הֲ גָנֹ ב ָרצ ַֹח וְ נָאֹ ף וְ ִה ָשבֵ עַ ל ֶּׁ
אתם וַ עֲ מַ ְד ֶּׁתם לְ פָ נַי בַ בַ יִת הַ זֶּׁה אֲ ֶּׁשר נִ ְק ָרא ְש ִמי עָ לָיו וַ אֲ ַמ ְר ֶּׁתם נִ צַ לְ נּו לְ ַמעַ ן עֲ ׂשוֹת אֵ ת כָל
ֹלהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶּׁשר ֹלא י ְַד ְע ֶּׁתם ּובָ ֶּׁ
אֱ ִ
הַ תוֹעֵ בוֹת הָ אֵ לֶּׁה?!" (ירמיהו ח').
אנחנו מחפשים עבודת ה' מעשית ,מרוממת וטהורה .קרבת ה' שאינה מוותרת על המוסריות ,על היושרה וכיו"ב-מידות
שהם כה ראויות לעבודת ה' שלנו.
נראה שבתחום זה -טהרת המידות ,רוממות הרוח והשאיפה ,במחוברות עם קרבת אלקים ,רצון לנוכחות אלוקית במעשנו,
נוכחות עולם המצוות בחיינו .כל אלה יכולים וצריכים להיות נוכחים בחיינו ללא קשר עם חסרון המקדש.
שבת שלום ,הרב שלמה.

שיעורי תורה ופעילויות דת
לוועדת דת היוצאת תודה

רבה על קדנציה ארוכה של שרות שנעשה מכל הלב ובמסירות גדולה.

ברכות לוועדה הנכנסת :קבון יאיר ,ארמן אילן ,דוידוביץ אייל ,רוזנברג יוני ,בן שושן אבי ,כהן אלי ,עזריה ליאור.
בהצלחה!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לוח דינים ומנהגים תשע"ז  -הרשמה לרכישת לוח דינים ומנהגים לשנת תשע"ז בהוצאת "היכל שלמה" ,ניתן
להירשם בלוח המודעות של המשרד.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------השבת מתארח בבני דרום הרב ירון זיו אשר יעביר את שיעור לפני מנחה שניה בשעה  17:30הציבור מוזמן.

בברכה הגבאים

=============================================================
פרשת שבוע לילדי גן -ג' בבית המדרש לאחר התפילה .
תהילים לכל הילדים – בשבת בבית משפ' אזולאי ב.17:00 -
שיעור תנ"כ – עם הרב וייס  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי שני  19:40לפני תפילת ערבית.
שיעור נודד  -ביום שני ,בשעה  21:15בבית משפחת שובל.
צורבא מדרבנן  -הלימוד יתקיים בבית המדרש ,בימי רביעי ,לאחר תפילת ערבית.

כניסת השבת19:12 :

יציאת השבת20:13 :

בני עקיבא
ה' עמכם!!
קשה להאמין שעברה שנה שלמה ,שנה בה למדתי להכיר מושב ,סניף ,נוער והורים מדהימים.
רציתי להתחיל בשבת האירוח שהייתה בשבת שעברה ,וקודם כל להגיד תודה רבה לכל מי שנרתם לעזרה!! התחלנו לעבוד
עליה חודש לפני שהיא התקיימה ,אך לצערי עדיין היו אי הבנות וקשיים .אבל ב"ה בכל זאת הצלחנו להרים את השבת!!
עברנו תהליכים וחוויות רבות ביחד ,לא תמיד הכל הלך חלק אבל כמו כל דבר בחיים ,מכל אחד מהקשיים שחווינו למדנו
איך להיות יותר טובים ויותר חזקים .בהזדמנות זאת רציתי להגיד תודה ענקית לכל האנשים והמשפחות שתמיד עזרו לי
ואירחו אותי שבתות רבות ,לנוער ,לחניכים ,להורים וכמובן לצוות המדריכים.
תודה לצוות נוער -מיכל שאול ,מיכל ישעיהו ,מיכל זיו ,רחל גבאי ועמיחי שמר.
נחמה ברבירו ,תיפי ויוני קלר ,עופר ורד ,ראובן שור ,משה פרסי ,אביגל וסהר.
תודה מיוחדת למשפחות המאמצות שאירחו אותי ולאורך כל השנה ,משפחת אזולאי ,משפחת בן ארצי ומשפחת גרינבוים.
רציתי גם לומר תודה למשפחת שמר ומשפחת מזרחי שהיו שם בשבילי לאורך השנה.
תודה על שנה מדהימה מלאה בחוויות!!
הלו"ז של שבת:
ארוחת צוות בחדר האוכל (מביאים את האוכל מהבית ישר אחרי התפילה).
פעולת חב"ב איתי בחדר אוכל בשעה  .22:00מפקד מדריכים בשעה  ,14:15מפקד רגיל בשעה .14:45
מצפה לראות את כולם בכחולבן!!!
במוצ"ש :כל החניכים מגיעים בשעה  21:00לחדר אוכל למצגת סיום ,בשעה  22:00סיכום עם הגרעינרים בחדר אוכל,
בשעה  22:30סיכום עם צוות הדרכה בחדר אוכל.
אוהבת עד אין סוף ,דניאל.

נוער
 .1בהמשך למפגשים הנפרדים להורים ולנוער בחודשים האחרונים ,נקיים מפגש משותף של הורים ונוער
לשיחה בגובה העיניים בהנחיית אורי גדס אילני .מוזמנים נוער (בוגרי כיתות ז' -י"ב) והוריהם .
המפגש יתקיים ביום חמישי הקרוב ז' באב ( ,)11/8/16בשעה  . 20.30נוכחותכם חשובה ביותר!
 .2כל הציבור מוזמן לקידוש בשבת לאחר התפילה ,לכבודה של דניאל הקומונרית שזו לה השבת האחרונה בקהילתנו.
בהזדמנות זו נוכל להיפרד ולהודות לה בשם החניכים ,המדריכים והציבור כולו .
את הקידוש מארגנים המדריכים ולהם תודה רבה גם !
בברכה צוות נוער -ועדת חינוך

ועדת חינוך
עם כניסתנו לתשעת הימים ומתוך תפילה שצום החמישי הקרב יהיה לששון ולשמחה לכל עם ישראל כבר השנה אי"ה,
נלמד על מהות היום על פי שכבות :
מסיימי גן ורד ביום רביעי  ,17:00בבית משפחת באום דידי וסמדר.
מסיימי גן שושן ביום שני  ,11:00בבוקר בבית משפחת חזן שלומי וחן.
מסיימי א׳ מתבקשים להביא קלמרים עם דבק ,מספרים וצבעים לחדר חוגים ,ביום ראשון  17:30עם משפחת דוד אורי.
מסיימי ב' ילמדו עם משפחת יעל ואיתי זיו ,שיעדכנו יום ושעה בהמשך.
מסיימי ג' ביום שני  ,17:00בבית משפחת שם-טוב.
מסיימי ו' ביום שלישי  ,17:00בבית משפחת גוטליב.
מסיימי ח' ביום שלישי  ,20:00בבית משפחת וולף.
משפחות משמוכנות להתנדב לשכבות ד'-ה'-ז' ,מוזמנות להתארגן ולהודיע להורי השכבות באופן עצמאי ותבוא עליהם
הברכה.

ועדת קליטה
ברוכים הבאים למשפחת סולומון ראובן ונעמי וילדיהם איתן בן  3ותמר בת שנה וחצי שנכנסו לביתם החדש
בהרחבה .מאחלים לכם יישוב קל וקליטה נעימה בתוכנו.
ברוכים הבאים למשפחת לנגרמן אופיר סיון ונטע בת שנתיים וחצי ,שנכנסו לגור ברווקיה.

איחולים מכל הלב
מזל טוב לנילי ושמואל פרסי
לבר המצוה של הנכד מתן,
בן למרים וחגי הוברמן.

מזל טוב למשפ' לנגרמן המורחבת-
לסיון ואופיר לנגרמן להולדת הבן,
נכד ליפה ויואב לנגרמן,
נין וליוכבד לנגרמן.

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה
יום שני ד' אב תשע"ו 10:15 8/8/16 ,שעת סיפור עם נאוה לפיד.

קהילה
שלום לכל הקוראים והקוראות שלנו! הספריה תפתח בחודש אוגוסט רק בימי ראשון בין השעות .17:00-19:00
בואו בשמחה!
לקראת תערוכת התצלומים של שנת תשע"ו -תודה לכל הצלמים ששיתפו אותנו בתמונות המרהיבות.
בקשה חשובה אליכם ציבור היקר,
יש לוודא שהתמונות שאתם שולחים ,תהיינה ברזולוציה של לפחות  1MBכדי שניתן יהיה להדפיסן.
עדיין חסרות תמונות של אנשים ,נשים וטף ואירועים של השנת תשע"ו (ברזולוציה המתאימה להדפסה(.
נשמח לתמונות נוספות...
שבת שלום ציפי ותיפי.

ביטחון
בשבוע האחרון ניכרת מגמת עליה בהתפרצויות בגזרת המועצה .כולם נקראים לעירנות ולדווח למוקד 100
על כל ארוע חריג.
בהזדמנות זו מזכיר לכל בעלי המגרשים הנמצאים בבניה ,שחל איסור להלין פועלים באזורי הבניה.
השיטור הקהילתי מגביר את סיוריו בשעות היום והלילה על מנת לאכוף זאת.
מי שבכל זאת מבחין באזורי הבניה בשוהים מחוץ לשעות העבודה(החל מ  18:00ואילך) מתבקש לדווח.

מרפאה
התרמת דם ב ,08/08-יום שני הקרוב! במועדון לחבר!!21:00-17:00 ,
לתשומת ליבכם ,מתחת לגיל  18יש צורך באישור הורים.
שעות מרפאה 07/08-11/08
יום ראשון  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב +אחות (מירית).
יום רביעי  09:00-08:00 -בדיקות דם 10:00-09:00 ,אחות (מירית) 21:00-18:00 ,ד"ר פיבניק(אחות מ,19:00-שני).
יום חמישי  11:00-08:00 -ד"ר אורלוב 11:00-08:00 ,טיפת חלב 12:30-11:00 ,אחות (שני).

מועדון ותיקים
יום שני  - 08:15 -התעמלות נשים - 08:45 .התעמלות גברים ,ארוחה קלה.
יום רביעי – אין התעמלות נשים ,ארוחה קלה ויצירה.

ביום שני או רביעי תתכן שיחה ,הודעה תמסר בהמשך.

הודעות
אזכרה ליקירתנו הדסה ביננפלד ז"ל תתקיים ,אי"ה ביום ראשון ג' מנחם אב .7/8
נפגשים בבית העלמין בשעה  ,18:00ולאחר מכן תפילת מנחה בבית הכנסת
ושיעור ע"י הרב חיים דרוקמן בביהמ"ד (בסביבות .)19:10
משפחות :ביננפלד בניה ואשל

נר זיכרון

הדסה ביננפלד ז"ל  -ב' אב תשנ"ח

